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AB 1988 no. GT 71

Intitulé

: MINISTERIËLE REGELING ter uitvoering van artikel 5, eerste en tweede lid, van de Landsverordening verdovende
middelen

Citeertitel: Regeling voorschriften recepten verdovende middelen
Vindplaats : AB 1988 no. GT 71
Wijzigingen: Geen
=====================================================================
Artikel 1
1. Het recept, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Landsverordening verdovende middelen, dient te vermelden:
a. de naam;
b. de naam, hoeveelheid en de werkzame bestanddelen van het middel of
van de middelen;
c. de bepaald omschreven wijze van gebruik daarvan, met dien verstande, dat aanwijzingen als "gebruik bekend", "als voren" en dergelijke, niet geacht worden de wijze van gebruik aan te geven;
d. de naam van de persoon of de aanwijzing van het dier, onder vermelding van de naam en de woonplaats van de eigenaar of verzorger, te
wier (wiens) behoeve het middel of de middelen wordt (worden) voorgeschreven, mits deze naam niet is die van de geneeskundige of
tandheelkundige, die het voorschrift heeft geschreven;
e. het aantal toegelaten herhalingen;
f. de naam, woonplaats en ondertekening van de geneeskundige, tandheelkundige of dierenarts.
2. Indien het recept van een geneeskundige of tandheelkundige
voor zichzelf of voor zijn praktijk bestemd is, dienen naast het onder
a, b en f gestelde daarop slecht vermeld te zijn de woorden "ter uitvoering van de geneeskunst" of "voor eigen geneeskundig gebruik".
Artikel 2
Het bestellen, bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de Landsverordening verdovende middelen, mag slechts geschieden door overlegging
van een geschrift hetwelk vermeldt:
a. de datum;
b. de naam en de hoeveelheid van het middel of van de middelen;
c. de woorden "ter uitoefening van de artsenijbereidkunde";
d. de naam van de onderneming te wier behoeve de bestelling wordt verricht;
e. de naam, woonplaats en ondertekening van de persoon, die namens de
onder d bedoelde onderneming de bestelling verricht.

